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Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

• Lokalizacja projektu na obszarze funkcjonalnym danego
ZIT;

• Zgodność uzasadnienia i celu projektu
z Priorytetami/Celami/Działaniami Strategii ZIT;

• Zgodność przedmiotu projektu z zakresem wsparcia
wskazanym w Strategii ZIT;



Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

• CS 1. – Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności
i spójności społeczno-gospodarczej SC;

• P 1.1. – Gospodarka i miejsca pracy;

• D 1.1.2. – Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek
pracy;

• C 1.1.2.1. – Obniżenie skali bezrobocia długookresowego.



Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

Diagnoza

• Niedopasowanie strukturalne rynku pracy;

• Zmniejszająca się liczba uczestników rynku pracy;

• Systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku 
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym;

• Niedostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb nowoczesnego rynku pracy;

• Dziedziczenie biedy i wykluczenia 



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Kryteria ogólne EFS – 0/1



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Kryteria ogólne - punktowane



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT



Kryteria wyboru projektów – 8.2.1.

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

1.

Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 

dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o 

dofinansowanie nie przekracza 36 miesięcy ?

Ograniczony do 36 miesięcy okres realizacji projektu pozwoli beneficjentom 

precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również 

planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. 

Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych w 

przypadku trudności w realizacji projektu.

0/1

2.
Czy Projektodawca / Partner wiodący posiada siedzibę na 

obszarze Województwa Śląskiego ?

Kryterium ma na celu realizację projektów przez podmioty, które bezpośrednio 

przyczyniają się do ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu.

Projektodawca / Partner wiodący jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o 

dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego 

dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co zostanie zweryfikowane na 

podstawie wpisu do CEIDG albo KRS – na etapie oceny formalnej i przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie (nie dotyczy JST).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, za siedzibę 

należy traktować główne miejsce prowadzenia tej działalności

0/1

3.

Czy grupę docelową stanowią:

Osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z 

własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do 

grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w 

dostępie do edukacji i należą do jednej z poniższych grup:

- osoby po 50 roku życia;

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem 

dziecka);

- osoby o niskich kwalifikacjach;

- osoby z niepełnosprawnościami;

- osoby mieszkające na terenach wiejskich ?

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.
0/1



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

4. Czy minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN ?

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i 

kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, co pozwoli na 

wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu i odnosi się do pierwotnej wartości ocenianego projektu. Zmiany jego 

wartości, będące następstwem procedury oceny wniosku o dofinansowanie (w tym 

negocjacji) oraz korekt budżetu już na etapie realizacji projektu, nie mają wpływu 

na późniejszą weryfikację przedmiotowego kryterium.

0/1

5.

Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się 

do grupy „osób w wieku 50 lat i więcej” uzyska kwalifikacje 

lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu?

Osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą 

szczególnych trudności związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te 

charakteryzuje niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. 

W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby powyżej 50 roku życia doświadczają 

największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę trwały proces starzenia się ludności, niezbędne jest 

proponowanie rozwiązań zwiększających możliwości utrzymania i wydłużenia 

aktywności zawodowej i społecznej osób dorosłych.

0/1

6.

Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się 

do grupy „osób o niskich kwalifikacjach” uzyska 

kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu 

programu?

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.
0/1



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

7.

Czy Projektodawca/ Operator w szczególności uwzględnił
udział w projekcie:
- osób po 50 roku życia,
- osób o niskich kwalifikacjach.

Aby spełnić wskazany wymóg Wnioskodawca jest zobligowany ująć we wniosku o 

dofinansowanie projektu zapisy, iż w sytuacji zgłoszenia się do projektu osób 

powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami – zostaną względem tych osób 

zastosowane preferencyjne kryteria rekrutacji. Konieczne jest opisanie we wniosku 

przywołanych kryteriów.

Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-promocyjnych 

zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób powyżej 50 roku życia lub z 

niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania 

projektem, a nie jako odrębny typ wsparcia).

0/1

8.

Czy Projektodawca/Operator zapewnił w ramach projektu
dostęp każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form
wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych
zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO
WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.1 ?

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

0/1

9.
Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie 

zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji ?

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na
podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów
dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że właściwy PR znajduje się w Wykazie
programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL,
dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja

0/1



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

10.

Czy Projekt przewiduje wyłącznie:

a) realizację szkoleń i kursów z zakresu nabywania, 

uzupełniania lub podwyższania umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji w zakresie TIK w obszarach umiejętności 

ICT i znajomości języków obcych, kończących się walidacją 

(programem formalnej oceny) i certyfikacją kwalifikacji 

oraz udokumentowaniem nabytych kompetencji:

1) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w 

zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia zakończą 

się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą 

dawać możliwość otrzymania certyfikatu 

zewnętrznego (nadania kwalifikacji) potwierdzającego 

zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu 

kwalifikacji językowych realizowanych zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

?

2) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w 

zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres 

wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się 

certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie 

przez uczestników projektu określonych kwalifikacji 

lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 

zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych zgodnie z 

zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie 

projektu etapami ?

b) realizację programu walidacji i certyfikacji kompetencji 

uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków 

obcych?

Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności powinna gwarantować bezstronność 

w stosunku do projektodawcy. Oznacza to, że projektodawca powinien zapewnić 

możliwość przystąpienia do takich form weryfikacji zdobytych umiejętności i wiedzy, 

które w sposób obiektywny potwierdzą zdobyte przez nich umiejętności. 

Projektodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu jakie formy 

walidacji planuje przeprowadzić w projekcie, a także w jaki sposób zapewni ich 

bezstronność.

W przypadku egzaminów prowadzonych przez Wnioskodawcę lub Partnera, 

Wnioskodawca jest on zobligowany w treści wniosku do wskazania źródła uprawnień 

do przeprowadzenia ww. egzaminów.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

0/1



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

11.

Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci
szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności
dotyczących ICT w oparciu o formułę kształcenia na
odległość w postaci tzw. szkoleń i kursów e-learningowych,
wsparcie to będzie realizowane zgodnie z „Modelem
systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na
odległość w uczeniu się przez całe życie” opisanym w 2014
roku w Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w
kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych” w
ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania
3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej ?

Rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w kształceniu 

ustawicznym pozwalają na organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość (KNO) w formach pozaszkolnych w kształceniu 

ustawicznym. 

Poradnik Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w 

formach pozaszkolnych” opracowany w ramach projektu „Model systemu 

wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe 

życie” jest skierowany do wszystkich osób związanych z sektorem edukacji, które 

chcą wdrożyć KNO w szkole i/lub placówce prowadzącej kształcenie ustawiczne w 

formach pozaszkolnych lub już je wdrożyły w niektórych obszarach i chcą 

rozszerzyć jego zakres. Treści zawarte w poradniku dotyczą tylko i wyłącznie 

organizacji kształcenia z wykorzystaniem KNO na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

0/1

12.
Czy projekt jest komplementarny z innymi zrealizowanymi
lub trwającymi projektami?

Brak komplementarności - 0 pkt

Projekt jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem
realizowanym w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze
środków UE – 7 pkt

Projekt jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi
lub trwającymi w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych -
13 pkt

0-13

13. Czy projekt zakłada formalne partnerstwo?

Brak formalnego partnerstwa - 0 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z tego samego sektora - 3 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z dwóch sektorów - 5 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z trzech sektorów - 8 pkt

0-8



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

14.

Czy projektodawca lub partner ma doświadczenie w
realizacji projektów w obszarze interwencji na terenie
danego ZIT/RIT lub na terenie województwa śląskiego
(minimum 1 projekt na terenie danego subregionu lub 3
projekty na terenie województwa śląskiego) ?

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.
5

15.

Czy projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie
zweryfikowane produkty w ramach projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projektów
systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL,
których opisy są dostępne m.in. na stronach:
http://www.equal.org.pl oraz http://kiw-pokl.org.pl ?

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie pkt 1 część C wniosku o
dofinansowanie projektu.

5

16.
Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami 

realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT?

0 pkt. - brak rekomendacji;

1 pkt. – projekt zarekomendowany przez gminę będącą członkiem Związku ZIT/RIT
lub sygnatariuszem Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie;

4 pkt. – projekt zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub właściwy organ/y
Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie (w formie uchwały
Zarządu Związku ZIT/RIT (Subregion Centralny i Zachodni) lub decyzji Lidera ZIT/RIT
po uzyskaniu opinii Rady RIT (Subregion Południowy)/Komitetu Sterującego RIT
(Subregion Północny);

8 pkt. – projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszy
Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie.

0-8



Kryteria wyboru projektów – przykłady

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

17.
Czy osoby o niskich kwalifikacjach stanowią co najmniej
90% uczestników projektu?

Ze względu na potrzeby grup o innych kwalifikacjach zdecydowano o umożliwieniu 

udziału takich osób w projekcie poprzez obniżenie wymaganej liczby osób z niskimi 

kwalifikacjami do 90%.Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.

5

18.
Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby
w wieku 50 lat i więcej?

Wartość 24% obrazuje minimalny udział osób 50+ w ogólnej liczbie uczestników
planowanej do wsparcia w ramach Poddziałania - wynika z ilorazu zakładanej
wartości docelowej wskaźnika (557) oraz prognozowanej liczby uczestników dla
danego Poddziałania w perspektywie 2014-2020 (2369).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.

4

19.

Czy Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji 

zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn ?

Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci 

wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie 

projektu opiszą w jaki sposób, na każdym etapie realizacji 

projektu, zastosowane zostaną działania odpowiadające na 

zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania 

projektu.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych 

punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci 

wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie 

projektu opiszą działania zapewniające przestrzeganie 

zasady równości szans i niedyskryminacji, tak aby na 

żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie 

wystąpiły.

Niniejsze kryterium dodatkowe ma na celu promowanie pozytywnych działań w
szerszym zakresie - nie tylko w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i
mężczyzn, ale szerzej tj. nawiązuje do zasady równości szans i niedyskryminacji.

Zasada równości szans i niedyskryminacji to umożliwienie wszystkim osobom – bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne,
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego,
pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.
Szczegółowe wymogi jak również przykładowe rozwiązania w tym zakresie zostaną
określone w Regulaminie Konkursu.

2



Anna Kalinowska

tel. 32 461-22-56

anna.kalinowska@subregioncentralny.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


